
     SĄD REJONOWY    Radzyń Podlaski, dnia 17 czerwca 2019 r. 

W RADZYNIU PODLASKIM 
 

Adm. 353-9/19 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

(o wartości poniżej 30.000 euro) 
 

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim (dalej: Zamawiający) zwraca się z zapytaniem 

ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na:  

Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim 

21-300 Radzyń Podlaski, 

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 

Tel. 83 313 30 17 

www.radzyn.sr.gov.pl,  

e-mail: marek.skomorowski@radzyn.sr.gov.pl 

NIP 538-15-53-683, REGON 000323105 

 

Przedmiot zamówienia: 
 

Dostęp do Internetu 

1. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do sieci Internet poprzez łącze symetryczne 

o gwarantowanej przepustowości min. 50 Mbit/s,  

a) Standard: Ethernet, 

b) Medium: skrętka miedziana lub światłowód (przy światłowodzie wymagana wkładka 

SFP obsługiwana przez Cisco Catalyst 2960-CX), 

c) Adresacja: publiczna z maską /29 w sieci połączeniowej – jest to obowiązkowe, 

d) Przepustowość (do 100 Mb/s, symetrycznie), 

e) Urządzenia ISP muszą przepuszczać ESP, DTLS. 

 

Uwagi: 

a) Radiolinie są niezalecane. 

 

2. Zapewnienie Zamawiającemu stałej podsieci publicznych adresów IP – min. 8 adresy IP, 

http://www.radzyn.sr.gov.pl,/
mailto:marek.skomorowski@radzyn.sr.gov.pl


3. Brak ograniczenia ilości przesyłanych bądź odbieranych danych, 

4. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, 

5. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca może (o ile jest to niezbędne) zainstalować 

własne urządzenia odbiorczo/nadawcze w serwerowni Sądu Rejonowego w Radzyniu 

Podlaskim (preferowane urządzenia rackowe). Urządzenia te będąc w użytkowaniu 

Zamawiającego wyłącznie na czas realizacji umowy, pozostają własnością Wykonawcy. 

Urządzenia te muszą być zainstalowane oraz zdeinstalowane po zakończeniu umowy na 

koszt Wykonawcy. 

6. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca może (o ile jest to niezbędne) postawić 

maszt na dachu budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim w celu realizacji 

zadania, 

7. Czas reakcji na awarię: max. 2 godziny 

8. Przyjęcie zgłoszenia: 24/7/365 

9. Czas usunięcia awarii: max. 24 godzin 

10. Wykonawca musi gwarantować dostępność usługi rocznej na poziomie 99,0%, 

11. Wykonawca musi dysponować siecią szkieletową na terenie kraju opartą o własne lub 

dzierżawione zasoby transmisyjne, 

12. Wykonawca musi dysponować niezależnymi bezpośrednimi punktami styku o dużej 

przepustowości z innymi sieciami telekomunikacyjnymi w Polsce (min. 2), 

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy: 

Wg. wiedzy zamawiającego w lokalizacji Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim występuje 

infrastruktura telekomunikacyjna – łącze światłowodowe będące własnością firmy 

Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9. 

 

Ofertę należy: 
 

Złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem 1 i 2 w zamkniętej kopercie - 

osobiście, pocztą, kurierem w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 na adres: 

 

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim 

Oddział Administracyjny, pok. nr 118 

(dot. oferta dostępu do internetu) 

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 

21-300 Radzyń Podlaski 

 

 

Kontakt w sprawie:  
 

Marek Skomorowski,  

tel. 83 313-30-17,  

e-mail: marek.skomorowski@radzyn.sr.gov.pl: 

 

 

 

mailto:marek.skomorowski@radzyn.sr.gov.pl


Załącznik nr 1 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 

 

 

Wykonawca :..................................................... 

:......................................................................... 

Tel/fax :............................................................. 

 

 

OFERTA 

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do 

Internetu dla Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia, którego zakres określono w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, za cenę 

ryczałtową: 

 

Cena netto ............................................................... złotych 

(słownie: ................................................................................................................................................. ) 

Cena brutto ............................................................... złotych 

(słownie: ................................................................................................................................................ ), 

Lp. Usługa 

Usługa za 1 

miesiąc 

( netto) zł. 

Za 24 miesiące 

( netto) zł. 

Cena brutto  

(za 24 miesiące) 

zł. 

1. Aktywacja -----   

2. Abonament    

 Razem (cena oferty do 

porównania) 
-----   

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia . 

3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w okresie wskazanym w zapytaniu. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

5. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia zgodnej z tym 

wzorem umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 



6. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia : 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

7. Udzielamy gwarancji na wykonane dostawy zgodnie z wymogami zapytania, licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru. 

8. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki 

stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………….................…………………. 
                 podpis osoby upoważnienie* 

 

 

(*) pożądany czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

Umowa ..... /2019 

 

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Radzyniu Podlaskim  pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, mającym swą siedzibę w 

Radzyniu Podlaskim, przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 zwanym 

w dalszym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Małgorzatę Wojciechowską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim 

a 

.................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu 

Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. 

2. Rodzaj, ilość oraz cena przedmiotu umowy określone zostały w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz w Zapytaniu do złożenia oferty 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Są one integralną jej częścią. 

3. Łączna cena brutto zawierająca podatek VAT za przedmiot umowy (Aktywacja) wynosi 

........ zł, netto (słownie: ................................... zł). tj ....................... zł brutto (słownie: 

............................................................................ ) 

4. Cena miesięcznego abonamentu za usługę z zakresu dostępu do Internetu, wynosi 

netto ............................................................ złotych, (słownie brutto: ........................................ zł) 

brutto........................................................... złotych, (słownie brutto: ...................................... zł). 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 27 czerwca 2019 roku do dnia 26 

czerwca 2021 roku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zestawienia łącza do dnia 26 czerwca 2019 r. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 3 

1 Wykonawca wystawi miesięcznie faktury za abonament i aktywację na Sąd Rejonowy w 

Radzyniu Podlaskim ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego NIP 538-155-36-83 REGON 

000323105. Faktura musi zawierać numer niniejszej umowy, 



2 Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w wystawionych fakturach w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia tylko 

prawidłowo wystawionych co do daty i treści faktury bądź faktur do siedziby Płatnika. 

3 Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Płatnika. 

§ 4 

1 Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawował 

będzie:  

 Wojciech Przychodzki – Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim. 

2 Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawował będzie: 

 ....................................... 

3 Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 1, 

może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy, bez konieczności 

zmiany umowy. 

4 Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania 

przedmiotu umowy innym osobom. 

§ 5 

1 Wszelkie koszty usuwania awarii (usterek) urządzeń stanowiących przedmiot 

zamówienia, ponosi Wykonawca. 

2 Wykonawca udostępni na czas naprawy urządzenia, inne urządzenie zapewniające 

wszystkie funkcjonalności urządzenia oddanego do serwisu. 

3 Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego urządzeń oraz dostarczenie sprzętu 

zastępczego na własny koszt. 

4 Awarie sprzętu zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną lub 

faksem przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 4ust. 1. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia w ciągu 12 godzin (fax, email, lub 

telefonicznie). 

5 Każda naprawa urządzenia wykonywana po upływie gwarancji, ale w okresie 

obowiązywania umowy będzie poprzedzona ze strony Wykonawcy wstępną, bezpłatną 

analizą kosztów ewentualnej naprawy. Realizacja naprawy zależna będzie od decyzji 

Zamawiającego po zapoznaniu się z wstępną analizą kosztów. 

§ 6 

Gwarancja Poziomu Świadczenia Usług 

1 Wszystkie zwroty wskazane w niniejszym § oraz § 7 pełnią funkcję kar umownych 

płatnych przez Wykonawcę na rzecz i na żądania Zamawiającego tytułem odszkodowania 



za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

2 Zwrot z tytułu niedostępności Usługi, jest obliczany w okresie miesięcznym oraz rocznym. 

3 Dla potrzeb obliczenia kwoty zwrotu z tytułu niedostępności Usługi, Usługę uznaje się za 

niedostępną, gdy nastąpiła Awaria po stronie Wykonawcy. Przez cały pozostały czas 

Usługę uznaje się za dostępną. 

4 Dostępność usługi w okresie miesięcznym lub rocznym określa się procentowo jako Łączna 

liczna godzin w okresie – Łączna Liczba godzin Niedostępności w okresie / Łącza ilość 

godzin w okresie) x 100%. 

5 Wykonawca na żądanie Zamawiającego, uiści Zwrot z tytułu Niedostępności Usługi 

w okresie miesięcznym lub rocznym w wysokości uzależnionej od wartości dostępności 

Usługi odpowiednio w okresie miesięcznym lub rocznym. 

6 Kwoty zwrotu z tytułu niedostępności usługi będą płatne zgodnie z poniższą tabelą: 

Dostępność Usługi w okresie 

miesięcznym lub rocznym 

Kwota Zwrotu 

% miesięcznej Opłaty Abonamentowej 

Dostępność ≥ 99,0% - Dostępność ≥ 99,0% - 

99,% > Dostępność ≥ 98,0% 10 

98,0% > Dostępność ≥ 97,0% 30 

97,0% > Dostępność ≥ 95,0% 50 

95,0% > Dostępność 100 

 

7 Kwoty zwrotu z tytułu niedostępności w okresie miesięcznym lub rocznym sumują się , 

jednak wraz z innymi karami umownymi obciążającymi Wykonawcę, nie mogą 

przekroczyć kwot, które na podstawie Umowy Wykonawca otrzymał od Zamawiającego z 

tytułu świadczenia Usługi w okresie, którego zwrot lub kara umowna dotyczy. 

§ 7 

1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar 

umownych: 

 a) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 

3 umowy; 

 b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiot umowy - 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 1 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminów 

określonych w § 2 umowy, 

 c) w przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji i serwisu, określonych § 5 umowy, 



Wykonawca zapłaci zamawiającemu kwotę równą 1 % wartości ceny brutto niesprawnego 

urządzenia za każdy dzień zwłoki. 

2 W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy 

wyniesie co najmniej 10 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując 

roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia 

do dnia odstąpienia od umowy. 

3 Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

Wynagrodzenia. 

§ 8 

1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

b) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał jej realizacji tj. w sposób 

nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 10 dni. Stwierdzenie takiego opóźnienia 

zostanie dokonane na piśmie przez osobą nadzorującą realizację umowy ze strony 

Zamawiającego. 

c) Pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego –

Wykonawca uporczywie nie wykonuje usługi zgodnie z warunkami umowy lub w rażący 

sposób zaniedbuje zobowiązania umowne co potwierdza osoba nadzorująca realizację 

umowy ze strony Zamawiającego. 

§ 9 

1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku 

gdyby: 

a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł 

wcześniej przewidzieć bądź w wyniku przedłużenia procedury przetargowej, zaszła 

konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego (niniejszej umowy) - w 

takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w 

innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie; 

b) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT w takim przypadku Wykonawca 



zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio zmienioną cenę 

niż wskazana w jego ofercie, dla usług nie zrealizowanych. 

2 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm) ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z 

późn. zm). 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Ewentualne spory powstałe podczas wykonywania niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 


